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KORT BEGRUNDELSE

Løsningen af problemet med klimaændringer og overgangen til et kulstoffattigt samfund er en 
global nøgleprioritet. Dette afspejles af, at Parlamentet har nedsat et specifikt Midlertidigt 
Udvalg om Klimaændringer. Baseret på konklusionerne fra forårstopmødet i 2007 og 
Parlamentets tidligere beslutninger fremlagde Kommissionen i januar 2008 en meget ambitiøs 
pakke, der skal føre til reduktioner af EU's drivhusgasemissioner med mindst 20 % inden 
2020, stigende til 30 %, hvis der indgås en omfattende international aftale. Dette kvantespring 
i Europas politik sender et krystalklart signal til andre lande om, at EU virkelig er engageret i 
bekæmpelsen af klimaændringer.

EU's ordning for emissionshandel (fællesskabsordningen) blev iværksat i 2005 og er verdens 
største ordning med lofter og handel, der dækker titusindvis af operatører. Den er 
hjørnestenen i EU's indsats over for klimaændringer. Den er også en vigtig økonomisk 
drivkraft. Mange virksomheder, der er omfattet af fællesskabsordningen, anser den for et af de 
centrale aspekter af deres langsigtede beslutningstagning med en stor til mellemstor 
indvirkning på beslutninger om udvikling af innovative teknologier.2
Finansieringsinstitutioner opfatter i stigende grad fællesskabsordningen som et seriøst, 
fungerende og vigtigt marked.

De to første faser af fællesskabsordningen har bevist, at et levedygtigt indre marked for 
emissionstilladelser kan sætte en pris på kulstof. Men de har ikke været uden problemer.
Ordningens afhængighed af nationale tildelingsplaner førte til kraftige fald i prisen på CO2 på 
grund af medlemsstaternes overtildeling, ubegrundede uventede overskud for mange 
elproduktionsselskaber, urimelig konkurrence inden for EU forårsaget af forskelle i nationale 
tildelinger og usikkerhed for markedsaktørerne. Disse problemer er blevet løst ved en 
omfattende revision af fællesskabsordningen, der fandt sted på baggrund af de internationale 
forhandlinger om en aftale efter Kyoto. I januar 2008 offentliggjorde Kommissionen et 
forslag om en revideret fællesskabsordning.

Ordføreren glæder sig over den foreslåede revision af fællesskabsordningen. For det første vil 
indførelsen af et fælles, EU-dækkende loft over det samlede antal emissionstilladelser 
(herunder en fælles reserve for nye markedsdeltagere), harmonisering af tildelingsmetoden (i 
princippet ved auktion - for ikke elproducerende sektorer en gradvis udfasning af den gratis
tildeling) samt fastsættelsen af nøgledefinitioner (f.eks. for forbrændingsanlæg) betyde, at 
forslaget vil føre til en øget harmonisering og mere ensartede vilkår. For det andet vil 
ordningens forudsigelighed blive styrket gennem indførelse af en længere tildelingsperiode og 
regelmæssige, forudsigelige reduktioner af loftet. Ved at udvide dækningsområdet til nye 
brancher (f.eks. aluminiums- og ammoniakproducenter) og nye gasser (nitrogenoxid og 
perfluorcarboner) skaber man også flere muligheder for at finde de mest effektive metoder til 
reduktion af emissionerne. Endelig vil forslaget reducere den administrative byrde (navnlig på 
SMV'er) gennem indførelse af en opt out-mulighed for mindre anlæg.

Men for at styrke forslaget yderligere og gøre ordningen endnu mere anvendelig og effektiv 

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005. 
2 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005. 
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bør adskillige elementer ændres. Formålet med de fleste af disse ændringer er at reducere 
usikkerheden og forbedre ordningens forudsigelighed. Dette er vigtigt ud fra et miljømæssigt 
synspunkt, eftersom usikkerhed er ødelæggende for planlægningen af fremtidige 
investeringer, der kan føre til emissionsreduktioner - f.eks. gennem energieffektivitet eller 
gennem fornyelse af gammel kapacitet.

Belønning af de mest effektive operatører
Energieffektivitet er hovedhjørnestenen i bestræbelserne på at nå frem til et kulstoffattigt
samfund. Når tilladelser uddeles gratis, er det derfor vigtigt ikke at tildele dem på et historisk 
grundlag (og dermed i realiteten støtte de eksisterende operatører), men på grundlag af bedste 
tilgængelige praksis / bedste tilgængelige teknologier. Ved at tildele tilladelser på grundlag af 
de mest effektive benchmarks vil ordningen belønne energieffektive virksomheder, der har 
investeret i miljøvenlige produktionsprocesser. Det er meget vigtigt for branchen at 
samarbejde om at få udarbejdet disse benchmarks så hurtigt som muligt, for når der ikke 
findes nogen harmoniserede benchmarks, bør der ikke foretages nogen gratis tildeling.
Energieffektivitet er det mest effektive og umiddelbart tilgængelige redskab til reduktion af 
emissioner samt til at sikre energiforsyningssikkerhed og konkurrenceevne. Der findes 
allerede en række energieffektive teknologier, som kan indføres med meget korte frister. I 
fremtiden kan fællesskabsordningen kædes sammen med en harmoniseringsordning for 
"hvide attester", der fremmer energibesparelser og energieffektivitet. Det er vigtigt, at 
Kommissionen overvejer disse muligheder nøje.

Auktionsindtægter
Det skønnes, at indtægterne fra auktionering af tilladelser vil beløbe sig til mindst 33 
milliarder euro om året (kun baseret på auktioner inden for elproduktionssektoren og ved en 
forholdsvis beskeden CO2-pris)2. I henhold til forslaget vil disse indtægter gå til 
medlemsstaternes budgetter med en "moralsk forpligtelse" til, at de øremærker en del af dem 
til at løse problemet med klimaændringer i bred forstand. Men dette er ikke klart nok og kan 
medføre, at indtægterne "forsvinder" i det nationale budget. Det ville være en forspildt 
mulighed for at bruge disse penge til emissionsreduktioner og støtte til udviklingslandene, 
helst på EU-niveau.

Insiderinformation og markedsmanipulation
På en gennemsnitlig uge handles der mere end 10 millioner tilladelser til en markedsværdi på 
adskillige milliarder euro. Disse tilladelsers juridiske karakter er imidlertid uklar. Nogle lande 
betragter dem som finansielle instrumenter, og handelen med dem overvåges af finanstilsynet, 
mens andre lande betragter dem som almindelige varer, mens kun deres derivater betragtes 
som finansielle instrumenter4. For at undgå markedsmanipulation og insiderhandel er det
vigtigt at overveje, hvordan man anvender reglerne for de finansielle markeder på 
emissionstilladelser. Ved at anvende tilsvarende regler vil prisdannelsen på markedet i højere 
grad blive baseret på markedsrelevant information og mindre på konkurrencebegrænsende 

                                               
1 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change". 
Temaafdeling om budgetanliggender, Europa-Parlamentet, 2008.
2 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change". 
Temaafdeling om budgetanliggender, Europa-Parlamentet, 2008.
3 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, Det Europæiske Miljøagentur, 2008.
4 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, Det Europæiske Miljøagentur, 2008.
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spekulation, f.eks. gennem hedgefonde eller selvstændige kapitalfonde. Desuden bør 
Kommissionens og medlemsstaternes offentliggørelse af markedsfølsomme oplysninger 
reguleres stramt og entydigt, idet offentliggørelse af markedsfølsomme oplysninger potentielt 
kan have omfattende økonomiske følger. De samme regler som for følsomme oplysninger om 
aktiemarkedet bør finde anvendelse.

Kulstoflækage
Så længe de globale rammer ikke er på plads, vil en ordning for emissionsreduktion, der er for 
besværlig, kunne betyde, at virksomhederne flytter deres produktion uden for EU. Dette vil 
ikke blot have økonomiske og sociale følger, men vil også undergrave miljømålene - eftersom 
disse virksomheder ikke længere vil være omfattet af de samme emissionskontroller.
Kommissionen anerkender dette problem, men udsætter løsningen: Inden 2010 vil man 
identificere de sektorer, der er sårbare over for kulstoflækage, og inden 2011 vil 
Kommissionen foreslå mulige foranstaltninger for at forebygge det (100 % gratis tildeling af 
tilladelser og/eller dækning af importer under fællesskabsordningen). Desuden vil listen over 
sårbare sektorer blive revideret hvert tredje år. Ordføreren foretrækker helt klart en global 
aftale, der dækker alle relevante virksomheder og sektorer. Hvis dette mål ikke nås, vil 
globale sektoraftaler (med objektive, kontrollerbare mål for emissionsreduktion) være den 
næstbedste løsning. Men hvis ingen af de to løsninger bliver til noget, skal EU have en 
mekanisme på plads, der skaber den nødvendige sikkerhed og forudsigelighed til langsigtede 
investeringer og fornyelse af aktivporteføljer inden for disse sektorer. I lyset af, at ordningen 
træder i kraft i 2013, har virksomheder og investorer behov for tidligere og mere langsigtet 
vished om, hvor mange tildelinger de enkelte vil få. På den anden side vil de internationale 
forhandlinger kunne blive hæmmet unødvendigt, hvis EU nu specificerer, hvilke sektorer der 
vil blive beskyttet gennem gratis tildelinger. Den bedste måde at sikre større vished for 
markedsaktørerne uden at kompromittere de internationale forhandlinger er at fremskynde 
Kommissionens tidsplan og forlænge perioden mellem revisionerne, idet man sikrer, at der 
ikke kommer nogen udmeldinger inden den forventede afslutning på de internationale 
forhandlinger i december 2009.

SMV'er og den administrative byrde
Det er en fordel for SMV'er at tage teten og investere i kulstoffattig teknologi. Men i de 
detaljerede lovgivningsbestemmelser skal der tages hensyn til deres særlige situation.
Forslaget giver mulighed for at fritage mindre fyringsanlæg (under 25MW) fra ordningen, 
hvis der indføres tilsvarende foranstaltninger. Denne tærskel er ret lav. En tredjedel af de 
samlede fyringsanlæg, der er omfattet af ordningen, er forholdsvis små (under 50MW), men 
tilsammen tegner de sig kun for 2 % af de samlede indberettede emissioner.2 Derfor er det 
tilsyneladende omkostningseffektivt at hæve tærsklen, hvor mindre anlæg (f.eks. til tærsklen i 
IPPC) vælge at stå uden for ordningen.

Yderligere harmonisering
For at skabe større retssikkerhed og skabe ensartede betingelser i EU bør man overveje 
yderligere harmonisering. Dette gælder definitioner (f.eks. for lukning), men også for 
afgifter/gebyrer og bøder/sanktioner. F.eks. varierer de maksimale bøder for de samme 
overtrædelser betydeligt medlemsstaterne imellem: fra 600 euro til 15 millioner euro.
                                               
1 Idem, s. 7.
2 Idem, s. 7.
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Internationale aspekter
Fællesskabsordningen bør være det første skridt hen imod et globalt system for handel med 
emissioner. Derfor er det vigtigt at gøre det muligt at koble andre handelsordninger sammen 
med fællesskabsordningen og - ved at gøre brug af alle mulige fællesskabsinstrumenter - for 
at tilskynde tredjelande, der grænser op til EU, til at tilslutte sig fællesskabsordningen. For 
udviklingslandenes vedkommende skal EU udnytte de muligheder, der ligger i 
fællesskabsordningen, til at bistå disse lande med at blive kulstofneutrale ved at foretage de 
nødvendige investeringer samt gennem videnoverførsel.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og fremme af
udviklingslandenes deltagelse i 

Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og de nyindustrialiserede 
lande og udviklingslandenes deltagelse i 
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emissionsreduktionsbestræbelserne. emissionsreduktionsbestræbelserne.

Begrundelse

I lyset af den altid stigende andel af de nyindustrialiserede landes emissioner, er det 
nødvendigt at sætte det mål at ville sikre deres deltagelse, ikke kun det mål at ville tilskynde 
dem til det.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I sin beslutning af 31. januar 2008 
om resultatet af Bali-konferencen om 
klimaændringer (COP 13 og COP/MOP 
3) gentog Europa-Parlamentet sin 
holdning om, at industrilandene bør 
forpligte sig til at nedbringe deres 
drivhusgasemissioner med mindst 30 % 
inden 2020 og med 60-80 % inden 2050 
sammenlignet med 1990-tal. Eftersom 
Den Europæiske Union forventer et 
positivt resultat af COP 15-
forhandlingerne, der skal afholdes i 
København i 2009, bør den begynde at 
forberede strengere mål for 
emissionsreduktion for 2020 og senere og 
forsøge at sikre, at fællesskabsordningen 
om nødvendigt giver mulighed for endnu 
lavere emissionslofter efter 2013 som led i 
Unionens bidrag til en ny international 
aftale.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege Parlamentets store ambitioner med hensyn til bekæmpelse af 
klimaændringer. Den bedste måde at opnå dette er gennem en international aftale, der skal 
indgås i København mod slutningen af 2009. Dette forslag skal ses som bevis på EU's store 
engagement i dette spørgsmål, men også som et signal om, at EU gør sig klar til de 
strammere krav, der vil følge af den nye aftale.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst
20 % i forhold til 1990-niveauerne
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner.

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 
20 % i forhold til niveauerne i det 
internationalt anerkendte Kyoto-
referenceår 1990 forudsætter, at 
emissionskvoterne for anlæggene senest 
2020 ligger 21 % under deres 2005-
emissioner.

Begrundelse

I denne beregning vil det totale tilladte emissionsniveau beløbe sig til 4,65 milliarder tons ved 
at anvende en nedbringelse på 20 % i forhold til 1990. Senest 2020 skal nedbringelsen af 2,67 
milliarder tons opnås af sektorer, som ikke er inkluderet i ETS. Beregningen viser også – i 
modsætning til Kommissionens påstand – at de sektorer, der er omfattet af ETS, skal lave en 
15 % nedbringelse i forhold til 2005.

Ændringsforslag 4
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Træer, træ og dets derivater 
repræsenterer en meget vigtig kilde til 
kulstofbinding og -lagring. Ydermere gør 
tømmer det muligt at kæmpe imod 
drivhuseffekten ved at erstatte fossil 
energi. Således repræsenterer skove ægte 
og naturlige kulstofreserver, men dette 
kulstof bliver udledt i atmosfæren, når 
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skove bliver ryddet og brændt. Det er 
derfor vigtigt at introducere mekanismer 
til beskyttelse af skovbrug for at mindske 
den globale opvarmning.

Begrundelse

Ændring i brug af jord (f.eks. skovrydning i tropiske områder) siges at være ansvarlig for 
20 % af globale emissioner af drivhusgas. Årlige emissioner af drivhusgas, som hænger 
sammen med skovrydning, beløber sig alene til 6 milliarder tons CO2-ækvivalent. 

Lagring repræsenterer 15,6 millioner tons kulstof og holder på 10 % af drivhusgasemissioner 
i Frankrig alene. Genanskaffelsesværdien er vurderet til 14 millioner tons kulstof. Uden skove 
og træ ville Frankrig udsende 108 millioner tons mere kulstof, det vil sige 20 % mere.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) På grund af skovbrugssektorens 
betydelige potentiale for at mindske den 
globale opvarmning bør incitamenter 
introduceres for at opgradere og udvikle 
den under passende hensyntagen til de 
andre funktioner, som skove udfører. 

Begrundelse

IPCC 2007-rapporten anfører, ”på lang sigt vil en strategi for bæredygtig skovdrift, der er 
rettet mod at vedligeholde eller forøge kulstoflagringer i skove, samtidig med, at der 
produceres et årligt bæredygtigt udbytte af træ, fiber eller energi fra skoven, generere den 
største fordel opnået ved bæredygtig modvirkning af den globale opvarmning”. Der bør også 
tages hensyn til Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2007, som opfordrer 
Kommissionen til at medtage visse skovbrugsrelaterede aktiviteter i ETS. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Direktiv 2003/87/EF og direktiv 
2004/101/EF, som ændrer direktiv 
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2003/87/EF, bør bringes i 
overensstemmelse med de 
foranstaltninger, der er medtaget i 
Kyotoprotokollen, vedrørende aktiviteter 
relateret til jordbrug, ændring af jordbrug 
og skovbrug (LULUCF).

Begrundelse

Kyotoprotokollen fastsætter statistiske mål for drivhusgasemissioner til industrialiserede 
lande, som er opført i bilag B. Adskillige artikler refererer til LULUCF-aktiviteter, nemlig 
skovrejsning, genplantning af skov, skovrydning, skovforvaltning, forvaltning af 
landbrugsjord, forvaltning af græsarealer og fornyelse af vegetationen. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Fællesskabsordningen bør være 
kædet fuldstændig sammen med 
Kyotoprotokollens projektbaserede 
mekanismer ved at medtage LULUCF-
aktiviteter i anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/87/EF og direktiv 
2004/101/EF.

Begrundelse

Direktiv 2004/101/EF af den 27. oktober 2004, som ændrer direktiv 2003/87/EF, undtager 
aktiviteter relateret til skovbrug og landbrug fra dets anvendelsesområde.

Skovbrugsindustrien og adskillige miljøorganisationer støtter, at LULUCF-aktiviteter 
medtages i EU ETS. De fremhæver disse aktiviteters afgørende indvirkning på 
klimaændringerne, idet de påpeger, at skovrydning faktisk er ansvarlig for 20 % af globale 
drivhusgasemissioner. At medtage disse aktiviteter ville også være en måde at fremme 
pålidelig udvikling på i de ikke-industrialiserede lande.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Kommissionen bør overveje 
foranstaltninger, ved hjælp af hvilke 
LULUCF-aktiviteter bliver omfattet af 
direktiv 2003/87/EF og direktiv 
2004/101/EF, i lyset af de tekniske 
fremskridt og de forslag, der blev stillet på 
Bali-konferencen. Den bør fremsætte et 
lovgivningsforslag om sagen til Europa-
Parlamentet og Rådet senest i slutningen 
af 2008. 

Begrundelse

Nogle medlemsstater har kritiseret Kommissionen for at undlade at give en ordentlig 
begrundelse for dens beslutning om ikke at medtage LULUCF-aktiviteter og fortryder denne
beslutning, da man skal tænke på, at Det Europæiske Råds konklusioner af 9. marts 2007 og 
Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2007 vedrørende Balikonferencen om 
klimaændringer indeholdt en opfordring til Kommissionen om at overveje at medtage
LULUCF-aktiviteter i EU ETS. At medtage disse aktiviteter i udviklingslandene ville 
repræsentere en ikke ubetydelig finanskilde, som ville være i stand til at sikre beskyttelse af 
biodiversitet og rehabilitering af beskadigede skove. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons CO2
årligt, findes ækvivalente foranstaltninger 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder navnlig beskatning, bør der være 
en procedure, som gør det muligt for 
medlemsstaterne at undtage sådanne små 
anlæg fra fællesskabsordningen, så længe 
de pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 25 000 tons CO2
årligt, findes ækvivalente foranstaltninger 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder navnlig beskatning, bør der være 
en procedure, som gør det muligt for 
medlemsstaterne at undtage sådanne små 
anlæg fra fællesskabsordningen, så længe 
de pågældende foranstaltninger anvendes,
dog bør sådanne anlæg fortsat kunne 
vælge at forblive inden for 
fællesskabsordningen. Denne tærskel 
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udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

giver den største fordel, for så vidt angår 
reduktion af de administrative 
omkostninger pr. ton, som udgår af 
ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Når dette direktiv skal 
revideres, bør man være opmærksom på 
at ændre dette loft, idet man tager hensyn 
til de mindre anlægs bidrag til de samlede 
emissioner, den administrative byrdes 
betydning og de erfaringer, man har 
høstet gennem indførelse af tilsvarende 
foranstaltninger. Eftersom man går væk 
fra femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

Begrundelse

Det er vigtigt at blive ved med at lede efter muligheder for en yderligere reduktion af den 
administrative byrde på SMV'er, undgå unødvendige administrative omkostninger og styrke 
systemets effektivitet. I øjeblikket består en tredjedel af alle de anlæg, der er omfattet af 
ordningen, af mindre anlæg, der til sammen kun tegner sig for 2 % af de samlede indberettede 
emissioner.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Auktionering bør derfor være 
det grundlæggende tildelingsprincip, da det 
er den enkleste ordning og generelt anses 
for at være den mest økonomisk effektive. 
Det burde også eliminere ekstraordinære 
gevinster og stille nytilkomne anlæg og 
økonomier med en overgennemsnitlig 
vækstrate på lige konkurrencefod med de 

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Auktionering vil derfor blive
det grundlæggende tildelingsprincip, da det 
er den enkleste ordning og generelt anses 
for at være den mest økonomisk effektive. 
Det burde også eliminere ekstraordinære 
gevinster og stille nytilkomne anlæg og 
hurtigt voksende økonomier med en 
overgennemsnitlig vækstrate på lige 
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allerede omfattede anlæg. konkurrencefod med de allerede omfattede 
anlæg. Kommissionen bør overvåge 
auktioneringen og kulstofmarkedets 
funktion efterfølgende for at sikre, at 
disse to mål nås. For at sikre en fælles og 
konsekvent tilgang til auktionering i hele 
Unionen bør auktioneringen 
administreres af Kommissionen eller en 
kompetent myndighed, der udpeges af 
Kommissionen. Dette vil også sikre, at 
auktionsindtægterne kan samles og 
anvendes mere effektivt og 
omkostningseffektivt.

Begrundelse

For at mindske usikkerheden for virksomhederne, komme videre i retning af harmonisering og 
maksimere effektiviteten bør auktioneringen administreres fra centralt hold. Kommissionen 
bør desuden overvåge virkningen af auktioneringen for at sikre, at den fører til de lovede 
fordele.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at sikre, at kulstof- og 
elmarkederne fungerer korrekt, bør 
auktioneringen af kvoter for perioden fra 
2013 og frem senest indledes i 2011 og 
være baseret på klare og objektive 
principper, der fastsættes i god tid 
forinden.

Begrundelse

Det er vigtigt, at kulstofmarkederne fungerer rettidigt, effektivt og med tilstrækkelig likviditet 
til at sikre, at elmarkedet fungerer effektivt. Eftersom markedet er kendetegnet ved 
terminskontrakter, bør den faktiske auktionering foregå i god tid, inden perioden påbegyndes.
Desuden skal auktioneringsprincipperne og de nærmere bestemmelser offentliggøres i god 
tid, således at selskaberne kan optimere deres budstrategier.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kommissionen bør fortsætte med at 
undersøge andre metoder til fremme af 
den mest emissionseffektive og 
energieffektive praksis inden for sektorer, 
der er omfattet af fællesskabsordningen, 
samt inden for andre sektorer. Den bør 
navnlig inden september 2009 undersøge 
mulighederne for at udvikle et EU-
dækkende system af hvide attester, der
belønner energieffektive investeringer.

Begrundelse

I artikel 4, stk. 5, i direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og 
energitjenester opfordres Kommissionen til at undersøge, om man bør fremskynde et forslag 
om hvide attester baseret på de tre første år, siden direktivet trådte i kraft. Men der er ikke 
fastsat nogen endelig dato for færdiggørelsen af denne vigtige undersøgelse. "Euro White 
Cert"-projektet er i øjeblikket i færd med at undersøge mulighederne for et EU-dækkende 
system af hvide attester og dets mulige sammenhæng med fællesskabsordningen.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Der bør ikke skabes nogen unødig 
konkurrenceforvridning mellem anlæg,
uanset om der er tale om et eksternt 
anlæg eller ej.

Begrundelse

Enhver forvridning af det indre marked, der er forårsaget af tildelingen af kvoter, som ville 
resultere i et skift i produktionen fra eksterne anlæg til internaliserede anlæg med den 
konsekvens, at CO2-emissionerne stiger, bør undgås. Formålet med EU’s ETS er at reducere 
emissionen af drivhusgasser, og afbrydelser i de nuværende produktionsmetoder med 
outsourcing på en energieffektiv måde kunne have en modsat effekt.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) For at forbedre gennemsigtigheden 
og forhindre misbrug af markedet, 
herunder skadelig spekulation i handel 
med kvoter og derivater af disse, bør 
Kommissionen overveje at anvende 
fællesskabsreglerne for finansielle 
instrumenter på handel med emissioner 
samt at offentliggøre markedsfølsomme 
oplysninger, der kan påvirke denne 
handel. Kommissionen bør fortsat 
overvåge udviklingen på kulstofmarkedet 
for at sikre, at fællesskabsordningen 
fortsat når sit primære mål: reduktion af 
drivhusgasemissionerne på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at man anvender reglerne for finansielle instrumenter på handel med 
kvoter for at styrke erhvervslivets tillid og øge gennemsigtigheden. Insiderhandel og 
markedsmanipulation kan ikke kun forvride markedet, men også mindske dets troværdighed 
og investorernes tillid, hvilket kan føre til de forkerte prissignaler og manglende likviditet på 
markedet. Ved at definere tilladelser som finansielle instrumenter vil handelen med disse 
desuden komme ind under de finansielle myndigheders tilsyn, og reglerne for eksempelvis 
investeringsfonde vil finde anvendelse på dem.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Tredjelande, der støder op til 
Unionen, bør tilskyndes til at tilslutte sig 
fællesskabsordningen, hvis de overholder 
dette direktiv. Kommissionen bør ved 
forhandlinger med og ydelse af 
økonomisk og teknisk bistand til 
kandidatlande og potentielle 
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kandidatlande samt lande, der er omfattet 
af den europæiske naboskabspolitik, på 
enhver måde bestræbe sig på at fremme 
dette mål. Dette vil lette overførsel af 
teknologi og viden til disse lande, som er 
et vigtigt middel til at skabe økonomiske, 
miljømæssige og sociale fordele for alle.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at tilskynde tredjelande, der støder op til EU, til at gå med i 
fællesskabsordningen. Dette er ikke kun vigtigt ud fra et miljømæssigt og udviklingsmæssigt 
synspunkt, men vil også bidrage til løsningen af problemet med kulstoflækage, hvor EU-
virksomheder flytter over grænsen.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Det er vigtigt, at 
fællesskabsordningen udvides fremover, 
så den kommer til at omfatte andre 
betydende emittenter af drivhusgasser, 
navnlig inden for transportsektoren, 
såsom skibsredere. Med det for øje bør 
Kommissionen snarest mulig foreslå 
hensigtsmæssige ændringer ledsaget af en 
konsekvensvurdering med henblik på at 
medtage skibsfarten i fællesskabs-
ordningen senest i 2013 og fastsætte en 
dato for medtagelsen af 
vejtransportsektoren.

Begrundelse

Det er vigtigt at fortsætte med at få transportområder ind under fællesskabsordningen, 
navnlig skibsfarten. I øjeblikket savnes der en egentlig konsekvensvurdering og pålidelige 
data. Men ved den næste revision bør Kommissionen udvide ordningen.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33b) For at sikre ensartede spilleregler 
på det indre marked bør Kommissionen 
efter behov udstede retningslinjer eller 
fremsætte forslag med henblik på en 
yderligere harmonisering af anvendelsen 
af dette direktiv, f.eks. vedrørende 
definitioner, afgifter og sanktioner.

Begrundelse

For at skabe større retssikkerhed og sikre ensartede betingelser i EU kan man overveje 
yderligere harmonisering, f.eks. af definitioner (lukning) samt af de afgifter og sanktioner, 
som medlemsstaterne har indført.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Oplysninger om anvendelsen af 
dette direktiv bør være lettilgængelige, 
navnlig for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er). For at hjælpe 
virksomhederne og navnlig SMV'erne 
med at opfylde kravene i dette direktiv bør 
medlemsstaterne etablere nationale 
hjælpetjenester.

Begrundelse

Mange af de virksomheder, der er omfattet af fællesskabsordningen, er SMV'er, der mangler 
de tilstrækkelige ressourcer, og som kan være ringere stillet sammenlignet med store 
virksomheder i forbindelse med anskaffelse af tilladelser gennem auktionering og handel. Det 
mindste, man kan gøre, er at give dem lettilgængelige oplysninger om de detaljerede krav.
Den bedste praktiske løsning på dette varierer fra medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 
de specifikke institutionelle rammer, der forefindes, sådan som det skete med REACH-
direktivet.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
"Ved dette direktiv fastlægges en
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet [i 
det følgende benævnt 
fællesskabsordningen] med henblik på 
at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde, samtidig med at fremme 
innovation samt opretholde og forbedre 
konkurrenceevnen.”

Begrundelse

Emissionshandelsordningen bør føre til innovationer med lavt kulstofniveau, der giver EU-
virksomheder en langsigtet fordel i forhold til konkurrenter uden for EU. Når 
emissionshandelsordningen indebærer en risiko for kulstoflækager, skal EU-virksomhedernes 
konkurrencedygtighed bevares.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og andre gasformige bestanddele af 
atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling

c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og alle andre gasser, der defineres som 
sådanne inden for rammerne af en
international aftale
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag
h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen"

h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse eller en 
ajourføring af dets 
drivhusgasemissionstilladelse på grund af 
en ændring af anlæggets art eller 
funktion eller en betydelig forøgelse af 
anlæggets kapacitet efter fremsendelsen af 
den i artikel 11, stk. 1, omhandlede liste til 
Kommissionen"

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag
u) 'el-producerende anlæg': et anlæg, der
den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, og som kun er omfattet af 
aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I.

u) 'el-producerende anlæg': et anlæg, der
den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, som hovedsagelig leverer til 
de offentlige elnet, og som kun er omfattet 
af aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I.

Begrundelse

Eksponeringen for international konkurrence gør det nødvendigt at medtage 
egenproducenterne under den gratis tildeling. Andre virksomheder end offentlige 
elproducenter skal fortsat have mulighed for at drive deres egne energianlæg, som de 
allerede har investeret i. Derfor bør definitionen ændres. Egenproducenter, der defineres i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for 
det indre marked for elektricitet som "en fysisk eller juridisk person, der fremstiller 
elektricitet hovedsagelig til eget brug", bør ikke udelukkes fra den gratis tildeling.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra u a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
ua) "eksternt anlæg": anlæg ejet og/eller 
drevet af tredjemand, som opfylder en 
funktion, der alternativt kan leveres 
gennem en intern produktionsaktivitet, 
der er integreret i produktionsprocessen 
inden for den pågældende økonomiske 
sektor.

Begrundelse

Betegnelsen "eksterne anlæg" bør defineres for at undgå, at de er omfattet af forskellige 
tildelingsmetoder og dermed forskellige udgifter, som er højere end for den interne 
produktion i de sektorer, som de leverer til.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra u b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
ub) "international aftale": en aftale 
mellem lande i forbindelse med De 
Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer (UNFCCC), som har 
til formål at mindske de globale 
emissioner i det omfang, der er påkrævet
for at håndtere klimaændringerne 
effektivt, ved at begrænse den globale 
opvarmning til en stigning på 2°C, og som 
er retligt bindende, målbar, rapporterbar 
og kontrollerbar; en sådan international 
aftale bør omfatte en kritisk masse for
global sektorproduktion.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Den kompetente myndighed nyvurderer 
mindst hvert femte år 
drivhusgasemissionstilladelsen og 
foretager ændringer efter behov.

Den kompetente myndighed revurderer 
mindst hvert femte år 
drivhusgasemissionstilladelsen og 
foretager ændringer efter behov under 
hensyntagen til de seneste videnskabelige 
resultater.

Begrundelse

Det skal understreges, at revisionen af emissionstilladelserne og eventuelle foreslåede 
ændringer vil finde sted i lyset af nye videnskabelige data.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne
alle kvoter, som ikke tildeles gratis i 
overensstemmelse med artikel 10a.

1. Fra 2013 auktionerer Kommissionen 
eller et kompetent organ udpeget af 
Kommissionen alle kvoter, som ikke 
tildeles gratis i overensstemmelse med 
artikel 10a.

Begrundelse

For at mindske usikkerheden for virksomhederne, komme videre i retning af harmonisering og 
maksimere effektiviteten bør auktioneringen administreres fra centralt hold.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:

2. Den samlede mængde kvoter, som 
auktioneres i hver medlemsstat, 
sammensættes således:

Begrundelse

Selv om der fortsat er belæg for at stille forskellige niveauer for auktioneringsrettigheder til 
rådighed for deltagerne i de forskellige medlemsstater, bør auktioneringen administreres
centralt. Denne ændring er nødvendig for at præcisere dette.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

a) 80 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2008

Begrundelse

2008 er det første år, hvor konsekvente data for EU's emissionshandelsordning vil være fælles 
for alle 27 medlemsstater. Fra 2008 vil den nye definition af anlæg også finde anvendelse. 

Dette forslag går ud på, at yderligere 10 % af den samlede mængde af kvoter skal 
bortauktioneres blandt medlemsstaterne baseret på de resultater, der er opnået mellem 
basisåret/basisårene for Kyotoprotokollen og 2008 - det første år i forpligtelsesperioden for 
Kyotoprotokollen. Denne metode er en korrekt afspejling af de enkelte landes Kyoto-
resultater i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råds forårstopmøder i 2007 og 
2008.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag
ba) 10 % af den samlede mængde af 
kvoter, der skal bortauktioneres, fordeles 
blandt medlemsstaterne i henhold til 
resultaterne opnået mellem 
Kyotoprotokollens basisår og 2008 for at 
tage hensyn til de bestræbelser, der er 
gjort forud for indførelsen af 
fællesskabsordningen.

Begrundelse

2008 er det første år, hvor konsekvente data for EU's emissionshandelsordning vil være fælles 
for alle 27 medlemsstater. Fra 2008 vil den nye definition af anlæg også finde anvendelse. 

Dette forslag går ud på, at yderligere 10 % af den samlede mængde af kvoter skal 
bortauktioneres blandt medlemsstaterne baseret på resultaterne mellem basisåret/basisårene 
for Kyotoprotokollen og 2008 - det første år i forpligtelsesperioden for Kyotoprotokollen. 
Denne metode er en korrekt afspejling af de enkelte landes Kyoto-resultater i henhold til 
konklusionerne fra Det Europæiske Råds forårstopmøder i 2007 og 2008.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Halvdelen af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
anvendes i en dedikeret fond. Op til 
halvdelen af denne fond anvendes så 
effektivt og omkostningseffektivt som 
muligt til følgende:

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder bl.a. ved at bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til at tilpasse sig 
klimaændringer og til at finansiere 
forskning og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, 
herunder ved at deltage i initiativer, der 
indgår i Fællesskabets strategiske 

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner
fra udviklingslandene, navnlig de mindst 
udviklede lande, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi 
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energiteknologiplan
b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020
c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker
d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

d) til forebyggelse af eller vending af 
tendensen til skovrydning eller 
ødelæggelse af jorden, navnlig i de mindst 
udviklede lande

(e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger;

(e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger;

ea) til at udvikle kapaciteten hos 
institutioner i de mindst udviklede lande, 
således at de kan udvikle og håndtere 
emissionsreduktionsprojekter med succes.
Den resterende del af fonden nævnt i 
første afsnit anvendes til følgende:
i) til at finansiere forskning og udvikling 
med henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning til klimaændringernes 
følgevirkninger, herunder deltagelse i 
initiativer inden for rammerne af den 
strategiske energiteknologiplan for EU 
eller de europæiske teknologiplatforme
ii) til at lette tilpasningen til 
klimaændringernes følgevirkninger inden 
for Fællesskabet

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og

iii) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering

iv) til at afbøde virkningerne af 
fællesskabsordningen for områder med 
særlige geografiske og demografiske 
udfordringer ved at hjælpe dem med at 
udvikle en bæredygtig energipolitik, og

g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

v) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen.
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3a. Medlemsstaterne tilbagebetaler i 
henhold til statsstøttereglerne den 
resterende del af indtægterne fra 
bortauktionering af kvoter som anført i 
stk. 2, herunder alle indtægter fra 
auktionering som anført i stk. 2, litra b), 
til forskning, innovation og investering i 
kulstoffattige teknologier, herunder bl.a. 
vedvarende energi, opsamling og 
geologisk lagring af drivhusgasser og 
mere energieffektive 
produktionsprocesser. Medlemsstaterne 
vedtager foranstaltninger, der sikrer, at 
den tilbagebetalte del af indtægterne 
udelukkende anvendes til disse formål, og 
fastsætter disse foranstaltninger i den i 
stk. 4, specificerede rapport.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og 
navnlig små og mellemstore virksomheder, 
som er omfattet af fællesskabsordningen, 
har uhindret adgang, og således at
eventuelle andre deltagere ikke 
underminerer auktionens forløb. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet 
ved at supplere dette, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at de gennemføres på 
en åben, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde.

Kommissionen hører alle relevante 
interessenter, inden forslaget til 
forordningen fremsættes. Auktionerne 
udformes og gennemføres i 
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overensstemmelse med følgende:
a) formålet med auktionerne er at tildele
kvoter til driftsledere og/eller 
mellemhandlere til en pris, der fastsættes 
af markedet, og det er ikke at opnå 
indtægtsmaksimering eller opnå en forud 
fastsat pris
b) der skal til enhver tid opretholdes 
tilstrækkelig likviditet på markedet, 
navnlig i 2013. Derfor skal processen 
være forudsigelig navnlig med hensyn til 
tidsplan og rækkefølge for auktionerne og 
de mængder, der stilles til rådighed
c) auktionerne er åbne for alle gyldige 
kontohavere inden for 
fællesskabsordningen, der kan fremlægge 
økonomisk garanti for, at de kan 
honorere deres bud
d) driftsledere og navnlig små og 
mellemstore virksomheder, som er omfattet 
af fællesskabsordningen, har rimelig og 
lige adgang til og kan deltage fuldt ud i 
auktionerne
e) deltagelsen må ikke pålægge 
driftslederne urimelige økonomiske 
byrder
f) alle deltagere får adgang til de samme 
oplysninger på samme tid, og
g) deltagerne må ikke indgå hemmelige 
forståelser eller på anden måde 
underminere auktionens forløb.
Den foranstaltning, der henvises til i første 
afsnit, og som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i direktivet ved at 
supplere dette, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].

Begrundelse

Med litra c) søger man at præcisere definitionen af deltagere i auktionerne og navnlig at 
sikre, at deltagerne godtgør, at de er i stand til at honorere deres bud. Hvis man undlader 
dette, kan det give mulighed for spekulativ adfærd.
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
5a. Kommissionen offentliggør senest den 
31. december 2008 en klar definition af 
emissionskvoter, der skal udelukke 
muligheden for securitisering på de 
finansielle markeder, og der ved 
auktionerne skal give bydende, som vil 
benytte dem til elproduktion eller 
fremstilling af industriprodukter, en 
privilegeret stilling.

Begrundelse

I mangel af klare regler vil emissionsrettighederne være finansielle produkter. Hvis 
auktionerne og de sekundære markeder er åbne for alle bydende (inklusive institutionelle 
investorer, hedge funds, statslige fonde osv.), opstår der en risiko for rent spekulativ 
prisdannelse. Derfor skal adgangen til den oprindelige auktionsprocedure kun være åben for 
bydende, der har brug for emissionsrettigheder til deres produktionsprocesser.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni
2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
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De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker,
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med el-produktion.

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal omfatte forud fastlagte 
benchmarks, der gælder for hele EU og 
ligger på et niveau, der afspejler den 
mindst CO2-intensive produktion pr.
enhed for drivhusgasemissioner og 
energieffektivitet for installationer i hver 
af de sektorer, der modtager gratis kvoter.
Disse sektorbenchmarks baseres på de 
bedste drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, herunder det 
tekniske potentiale for 
emissionsreduktioner, og teknologier på 
markedet, herunder erstatninger, generelt 
anvendte alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse, 
kraftvarmeproduktion og
drivhusgasseparation og -lagring. Der 
tildeles ikke gratis kvoter til installationer 
på et niveau, der er højere end det 
relevante sektorbenchmark, for således at 
belønne de mest effektive operatører. 
Samlet set må de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger ikke tilskynde til at øge 
emissionerne hverken generelt eller pr. 
produktionsenhed. I forbindelsen med 
fastsættelsen af benchmarks hører 
Kommissionen de berørte sektorer og 
andre relevante interessenter. Der tildeles 
ingen gratis kvoter i forbindelse med el-
produktion, undtagen for el produceret 
enten i forbindelse med industriel varme 
ved højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF eller af 
rester fra en industriel proces under 
anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknologi og forudsat, at det er til 
operatørens eget forbrug; i alle disse 
tilfælde tildeles kvoter efter samme 
principper, som anvendes på den 
pågældende industriaktivitet som anført i 
bilag 1. 
Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, skal kvoterne 
tildeles driftslederen på det anlæg, der 
genererer røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes på den 
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pågældende industriaktivitet som anført i 
bilag 1.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen bør inden den 1. 
september 2009 udarbejde en rapport om 
resultaterne af sine undersøgelser af, om 
det er hensigtsmæssigt at fremsætte et 
direktivforslag om hvide attester, jf. 
artikel 4, stk. 5, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 
2006 om energieffektivitet i 
slutanvendelserne og energitjenester1.
Rapporten skal navnlig beskrive 
mulighederne for en obligatorisk, 
fællesskabsdækkende ordning for handel 
med hvide attester, hvorved der skabes
yderligere incitamenter for operatører, 
som modtager gratis kvoter, til at investere 
i de mest energieffektive teknikker og 
teknologier, opstilles obligatoriske mål for 
energieffektivitet eller lofter for 
deltagerne samt skabes et system med 
omsættelige attester, der kan opnås 
gennem indførelse af energieffektive 
teknikker eller teknologier. Hvis 
rapporten viser, at en sådan ordning vil 
være gavnlig for miljøet, 
omkostningseffektiv og praktisk 
gennemførlig samt være i 
overensstemmelse med principperne om 
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bedre lovgivning, fremsætter 
Kommissionen hensigtsmæssige forslag til 
lovgivning inden den 30. juni 2010.
1  EFT L 114 af 27.4.2006, s. 64.

Begrundelse

I artikel 4, stk. 5, i direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og 
energitjenester opfordres Kommissionen til at undersøge, om man bør fremskynde et forslag 
om hvide certifikater baseret på de tre første år, siden direktivet trådte i kraft. Men der er ikke 
fastsat nogen endelig dato for færdiggørelsen af denne vigtige undersøgelse. "Euro White 
Cert"-projektet, som støttes af Intelligent Energy Europa, er i øjeblikket i færd med at 
undersøge mulighederne for et EU-dækkende system af hvide attester og dets mulige 
sammenhæng med fællesskabsordningen.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
1b. Anlæg behandles ens med hensyn til 
emissionstilladelser, uanset om der er tale 
om et eksternt anlæg eller ej.

Begrundelse

For at det aktuelle forslag ikke skal skabe incitamenter, der fører til markedsforvridninger og 
øgede emissioner. Det er vigtigt, at direktivets tekst afspejler, at mange sektorer "outsourcer" 
aktiviteter.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis kvoter, 

3. For produktion af varme, der er til salg 
til tredjeparter, herunder lokale 
fjernvarmenet, og der er til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel på 
grundlag af fællesskabsdækkende forud 
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så de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

fastsatte standardbenchmarks pr. 
produktionsenhed, og der fremkommer
ved højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF, tildeles el-
producerende anlæg gratis kvoter, så de 
behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fem procent af den samlede mængde 
fællesskabskvoter, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 9 og 9a i 
perioden 2013-2020, sættes til side til 
nytilkomne, som det maksimale, der kan 
tildeles nytilkomne, jf. de regler, der er 
vedtaget i henhold til stk. 1.

6. Fem procent af den samlede mængde 
fællesskabskvoter, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 9 og 9a i 
perioden 2013-2020, sættes til side for at 
skaffe likviditet til nytilkomne og til 
markedssituationer, der skaber 
kulstofpriser, som er urimeligt høje eller 
lave. Dette er det maksimale, der kan 
tildeles nytilkomne i overensstemmelse 
med de regler, der er vedtaget i henhold til 
denne artikels stk. 1.

Begrundelse

Reserven leverer likviditet (kvoter) til nytilkomne. For hele kulstofmarkedet er det afgørende 
at have instrumenter, der gør det muligt at reagere på ekstraordinære markedssituationer. Vi 
henstiller indtrængende til, at der bruges en del af reserven til at øge likviditeten i tilfælde af 
betænkeligt høje kulstofpriser. I tilfælde af for lave kulstofpriser, bør likviditeten reduceres 
(denne foranstaltning bør indsættes i auktionsreglerne). Vi foreslår en prismargin mellem 20 
og 50 euro. Likviditetsforanstaltninger bør behandles af auktionsreglerne, som der henvises 
til i artikel 10.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, undtagen for el produceret 
enten i forbindelse med industriel varme 
ved højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF eller af 
rester fra en industriel proces under 
anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknologi og forudsat, at det er til 
operatørens eget forbrug; i alle disse 
tilfælde tildeles kvoter efter samme 
principper, som anvendes på den 
pågældende industriaktivitet som anført i 
bilag I.

Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, skal kvoterne 
dog tildeles driftslederen på det anlæg, der 
genererer røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes på den 
pågældende industriaktivitet som anført i 
bilag I.

Kommissionen offentliggør inden den 31. 
december 2010 fællesskabsdækkende og 
fuldt harmoniserede regler for tildelingen 
af reserven til nytilkomne. Disse regler 
skal omfatte retningslinjer for 
anvendelsen af definitionen på 
"nytilkommen", herunder betydelige
kapacitetsudvidelser bl.a. ved udvidelser 
af anlægget.

Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6, [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 80 % af den mængde, der er fastlagt 
i overensstemmelse med foranstaltningerne 
i stk. 1, og derefter mindskes den gratis 
tildeling hvert år med lige store mængder, 
til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6, [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 100 % af den mængde, der er 
fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 8 og 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage 
gratis kvoter på op til 100 % af den 
mængde, der er fastlagt i henhold til 
stk. 2 til 6.

8. I 2013 og i hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6. Med 
forbehold af stk. 4 og 5 og uden at 
overskride den samlede mængde kvoter 
fastsat i artikel 9, kan Kommissionen 
tildele yderligere kvoter til disse anlæg for 
at tage hensyn til effekten af, at 
kvoteomkostningerne i elpriserne 
videregives til den berørte sektor eller 
delsektor.

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 1. juni 2010 og hvert 4. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.
Kommissionen hører de berørte sektorer 
og andre relevante interessenter.
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Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker
betydelige tab af markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg eller investeringer 
til anlæg i lande uden for Fællesskabet, 
der ikke pålægger emissioner 
sammenlignelige og kontrollerbare 
begrænsninger, under hensyntagen til 
følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer

da)  virkningen af videregivelse af 
kvoteomkostninger til elpriserne i den 
berørte sektor eller delsektor.
db) virkningen på forsyningssikkerheden 
for råvarer i Fællesskabet.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsordningen, kan videregives, kan 
der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
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virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag.

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a
- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.
Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Foreligger der ingen international aftale 
og ingen bindende sektoraftaler som 
beskrevet ovenfor, undersøger 
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Kommissionen specifikt, i ovennævnte 
rapport, muligheden for at foretage en 
tilpasning af den andel af kvoterne, som 
sektorerne eller delsektorerne modtager 
gratis i henhold til artikel 10a, 
muligheden for at medtage importører af 
produkter fremstillet af sektorer eller 
delsektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a, i fællesskabsordningen, eller 
for at indføre en ordning for tilpasning 
ved grænserne.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen 

før ikrafttræden af en international 
klimaændringsaftale

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen 

1. Stk. 2 til 7 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes.

1. Stk. 2 til 7 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012,
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 2013, 
i bytte for CER'er og ERU'er, som blev 
udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan anmode den 
kompetente myndighed om at få udstedt
kvoter til sig, der gælder fra 2013, i bytte 
for CER'er og ERU'er, som blev udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner frem 
til 2012 for projekttyper, som i perioden 
2008-2012 blev accepteret af et flertal af
medlemsstaterne i fællesskabsordningen, 
der repræsenterer et kvalificeret flertal 
som defineret i EF-traktatens artikel 205, 
stk. 2. Den kompetente myndighed 
foretager denne ombytning efter 
anmodning frem til 31. december 2014.

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 

3. De kompetente myndigheder tillader 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
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har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 
2008-2012.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som i perioden 2008-2012 var accepteret af 
et flertal af medlemsstater i 
fællesskabsordningen, der repræsenterer 
et kvalificeret flertal som defineret i EF-
traktatens artikel 205, stk. 2.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

4. De kompetente myndigheder tillader
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som i perioden 2008 2012 var 
accepteret af et flertal af medlemsstater i 
fællesskabsordningen, der repræsenterer 
et kvalificeret flertal som defineret i EF-
traktatens artikel 205, stk. 2, indtil disse 
lande har ratificeret en aftale med 
Fællesskabet eller indtil 2020, alt efter 
hvilket tidspunkt indtræffer først.

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, og 
hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, og 
hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
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forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
kreditter i fællesskabsordningen fra 
teknologi vedrørende vedvarende energi 
eller energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end niveauet for 
gratis tildeling i medfør af de i artikel 10a 
omhandlede foranstaltninger eller lavere 
end det niveau, der er fastsat i 
fællesskabslovgivningen.

6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
kreditter i fællesskabsordningen fra 
teknologi vedrørende vedvarende energi 
eller energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end niveauet for 
gratis tildeling i medfør af de i artikel 10a 
omhandlede foranstaltninger eller lavere 
end det niveau, der er fastsat i 
fællesskabslovgivningen.
6a. Brugen af kreditter i forbindelse med 
anlæg i henhold til stk. 2, 3, 4 og 5 må 
ikke overskride en mængde svarende til 
35% af den reduktion af 
drivhusgasemissionerne, der kræves i 
perioden 2008-2020 for anlæg, der er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF.

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.
7a. Kommissionen tilstræber at sikre, at 
de aftaler, der er nævnt i stk. 5, og den 
internationale aftale, der er nævnt i stk. 7,
indeholder en kreditordning for 
bæredygtig, kontrollerbar og vedvarende 
skovrejsning, genplantning, reducering af 
emissioner fra skovfældning og andre 
bæredygtige skovbrugsprojekter og -
aktiviteter, herunder bl.a. 
erosionsforebyggelse og 
spildevandsrensning. Sådanne projekter 
skal opfylde kvalitetskriterier, der skal 
vedtages inden for de rammer, der er 
etableret af FN, som beskrevet i artikel 
28a.
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Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I artikel 12 indsættes følgende 
stykke:
"1a. Kommissionen fremsætter senest den 
1. september 2009 hensigtsmæssige 
forslag til lovgivning, der vil sikre, at 
markedet for emissionskvoter beskyttes 
mod insiderhandel og 
markedsmanipulation. Kommissionen 
skal med dette direktiv for øje navnlig 
overveje, hvorvidt kvoter skal betragtes 
som finansielle instrumenter i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
insiderhandel og kursmanipulation 
(markedsmisbrug)1."
1EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16."

Begrundelse

Disse tilladelsers juridiske karakter på det finansielle marked er uklar. Nogle lande betragter 
dem som finansielle instrumenter, og handelen med dem overvåges af finanstilsynet, mens 
andre lande betragter dem som almindelige varer, mens kun deres derivater betragtes som 
finansielle instrumenter. Det er vigtigt at skabe klarhed for at styrke virksomhedernes tillid og 
øge gennemsigtigheden. Insiderhandel og markedsmanipulation kan forvride markedet, 
mindske dets troværdighed og skade investorernes tillid.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.13 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 15a
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Offentliggørelse af oplysninger og 
tavshedspligt

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at alle beslutninger og rapporter 
vedrørende antallet og tildelingen af 
kvoter samt overvågning, rapportering og 
kontrol af emissioner offentliggøres straks 
på en måde, der sikrer hurtig adgang til 
sådanne oplysninger på et ikke-
diskriminerende grundlag.
2. Tavshedspligten gælder for enhver, der 
arbejder eller har arbejdet for 
Kommissionen eller for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder samt for 
organer, til hvem Kommissionen eller 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder har uddelegeret visse 
opgaver. Oplysninger, der er omfattet af 
tavshedspligt, må ikke videregives til 
andre personer eller myndigheder, 
medmindre dette kræves i henhold til 
gældende love, bestemmelser eller 
administrative bestemmelser."

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at man anvender reglerne for finansielle instrumenter på handel med 
kvoter for at styrke erhvervslivets tillid og øge gennemsigtigheden. Kommissionens og
medlemsstaternes offentliggørelse af markedsfølsomme oplysninger reguleres stramt og 
entydigt.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I artikel 18 indsættes følgende 
stykke:
"Kommissionen eller et kompetent organ 
udpeget af Kommissionen, administrerer
på fællesskabsplan auktioneringen af 
kvoter, som fastlagt i artikel 10. Dette 
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kompetente organ koordinerer sine 
aktiviteter nøje med de kompetente 
myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne. Det skal navnlig sikre, 
at de kompetente myndigheder i de 
enkelte medlemsstater modtager 
fuldstændige og nøjagtige oplysninger om 
tildelingen af kvoter ved auktionering til 
anlæg inden for deres jurisdiktion."

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 25 – stk. 1 b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1ba. Kommissionen bestræber sig inden 
for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik og udvidelsesprocessen
på at indgå aftaler med de pågældende 
lande for at inddrage dem i 
fællesskabsordningen eller for at give 
mulighed for gensidig anerkendelse af 
kvoter.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at tilskynde tredjelande, der støder op til EU, til at gå med i 
fællesskabsordningen. Dette er ikke kun vigtigt ud fra et miljømæssigt og udviklingsmæssigt 
synspunkt, men vil også bidrage til løsningen af problemet med kulstoflækage, hvor EU-
virksomheder flytter over grænsen.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 

Udelukkelse af små anlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 

Adlib Express Watermark



PE404.749v02-00 42/48 AD\741419DA.doc

DA

tilsvarende virkning tilsvarende virkning
1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan på anmodning fra 
operatøren udelukke anlæg fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, hvis 
disse anlæg er fyringsanlæg med en 
nominel indfyret termisk effekt på mindre 
end 35 MW, og hvis der for disse anlægs
vedkommende træffes foranstaltninger, 
som vil medføre et tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2-4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage og i 
overensstemmelse med Det Europæiske 
Råds konklusioner fra marts 2007, ganget 
med den andel af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, som 
fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a.

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der gennem-
føres i overensstemmelse med stk. 2.

3. Driftslederne kan benytte CER'er af høj 
kvalitet, ERU'er og andre kreditter, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til at 
dække op til halvdelen af den reduktion, 
der gennemføres i overensstemmelse med 
stk. 2.

4. Kommissionen kan vedtage
foranstaltninger vedrørende benyttelse, 
således at driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, efter behov kan 
benytte yderligere projekttyper ud over de i 
artikel 11a, stk. 2 til 5, nævnte eller andre 
mekanismer, som den internationale aftale 
indfører.

4. Kommissionen kan vedtage
foranstaltninger vedrørende benyttelse og 
kvalitet, således at driftsledere, der er 
omfattet af fællesskabsordningen, efter 
behov kan benytte yderligere projekttyper 
ud over de i artikel 11a, stk. 2 til 5, nævnte 
eller andre mekanismer, som den 
internationale aftale indfører.

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel
[23, stk. 3].”

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].”
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4a. Senest otte måneder efter indgåelsen 
af den internationale aftale gennemfører 
Kommissionen en omfattende 
konsekvensanalyse, som forelægges 
Europa-Parlamentet og Rådet, af
resultaterne af opnåelsen af
emissionsreduktionerne i EU som 
foreskrevet i denne aftale og af de 
foranstaltninger, der er truffet for at opnå 
de pågældende reduktioner, samt 
eventuelle andre foranstaltninger 
foreskrevet i aftalen. Af denne 
konsekvensanalyse skal navnlig fremgå, i 
hvilket omfang den internationale aftale 
forventes i væsentligt omfang at mindske 
risikoen for kulstoflækage for industrier, 
der er udsat for international
konkurrence, bl.a. ved at det sikres, at 
industrier med aktiviteter uden for 
Fællesskabet pålægges sammenlignelige 
byrder.
4b. Såfremt konsekvensanalysen viser, at 
den internationale aftale sandsynligvis 
ikke i væsentligt omfang vil mindske 
risikoen for kulstoflækage for industrier 
med international konkurrence, 
fremlægger Kommissionen et relevant 
forslag til lovgivning for Europa-
Parlamentet og Rådet. Det skal efter 
behov omfatte følgende forslag om:
a) at ændre Fællesskabets mængde af 
kvoter i 2020, idet der tages hensyn til 
Fællesskabets samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
Fællesskabet er forpligtet til at foretage i 
henhold til den internationale aftale og i 
overensstemmelse med Det Europæiske 
Råds konklusioner fra marts 2007
b) at operatører under 
fællesskabsordningen benytter CER'er, 
ERU'er eller andre kreditter
c) at risikoen for kulstoflækage mindskes, 
herunder bl.a. forslag som nævnt i artikel 
10a, stk. 1, 8 og 9, og i artikel 10b.
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Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 28a

Anvendelse af kreditter til skovrejsning, 
genplantning og skovbrug

1. Uanset artikel 11a og 28 skal 
medlemsstater tillade operatører af anlæg 
at anvende kreditter, ud over den i artikel 
11a (6a) fastsatte grænse, op til et niveau 
på 5 % af den reduktion af 
drivhusgasemissioner, der er påkrævet for 
anlæg omfattet af direktiv 2003/87/EF, 
fra:
a) bæredygtige, kontrollerbare og 
permanente skovrejsnings- og 
genplantningsprojekter, der er godkendt 
af Bestyrelsen for Mekanismen for 
Bæredygtig Udvikling eller kontrolleret i 
henhold til proceduren i 
Overvågningsudvalget for Fælles 
Gennemførelse
b) bæredygtige, kontrollerbare og 
permanente skovbrugsaktiviteter i 
udviklingslande, som der er indgået en 
aftale med i henhold til artikel 11a, stk. 5, 
og
c)eventuelle bæredygtige, kontrollerbare 
og permanente skovbrugsprojekter i 
udviklingslande i overensstemmelse med 
den i artikel 28 nævnte internationale 
aftale. 
2. De i stk. 1, litra a)-c) nævnte projekter 
skal alle opfylde høje kvalitetskriterier, 
der vedtages af Kommissionen inden for 
de af FN fastlagte rammer.
De foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
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dette direktiv ved at supplere dette, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel [23, stk. 3]."

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Artikel 30 erstattes af følgende:
"Artikel 30

Revision og videreudvikling
[…]
1. På grundlag af erfaringerne med 
anvendelsen af dette direktiv […] og i 
lyset af udviklingen i den internationale 
sammenhæng udarbejder 
Kommissionen en rapport om 
direktivets anvendelse, idet den tager 
stilling til:

a) … hvorvidt … andre relevante 
sektorer … og … aktiviteter, bl.a. 
transportsektorerne, bolig- og 
erhvervsopvarmning samt landbrug, bør 
medtages i fællesskabsordningen
b) yderligere harmonisering af 
definitioner, afgifter og sanktioner
c) grænsen for undtagelse af mindre 
anlæg fra fællesskabsordningen, hvor der 
er indført tilsvarende foranstaltninger
d) alle nødvendige foranstaltninger til 
hindring af markedsmisbrug og skadelig 
spekulation. …

2. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet denne rapport 
senest den 30. juni 2015, eventuelt 
ledsaget af forslag.
3. Kommissionen fremsætter hurtigst 
muligt forslag til lovgivning for at 
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medtage skibsfarten i
fællesskabsordningen inden 2013.
4. Kommissionen fremsætter senest 2013 
hensigtsmæssige forslag til en dato for 
medtagelsen af vejtransport i 
fællesskabsordningen på grundlag af en 
fuldstændig evaluering af omkostninger, 
fordele og gennemførlighed af 
mulighederne for medtagelse i 
ordningen."

Begrundelse

Den oprindelige artikel om revisionsklausulen blev forældet og skulle erstattes af en ny. Det 
er vigtigt at blive ved med at revidere ordningen for at styrke dens effektivitet, tilføje nye 
sektorer og sikre ensartede betingelser i EU.
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